
Praha, 18.06.2019
Carsharing se stává stále oblíbenější volbou řešení 
mobility moderně smýšlejících lidí v Praze a v Brně.

Členové  Asociace  českého  carsharingu (AČC)  dávají
k dispozici  již  760  vozů  především  občanům  měst  Praha  a
Brno.

Zapůjčení  vozu  se  provádí  pomocí  jednoduché  aplikace  v
mobilu, bez nutnosti předávání vozu a sepisování formalit. To
vítají především mladší lidé, pro které to představuje svobodu a
mobilitu  za  rozumnou  cenu,  ale  i  pokrokově  smýšlející  lidé
středního  věku,  kteří  tím  řeší  pragmaticky  a  pohodlně  různé
situace, kdy potřebují rychle auto pro osobní využití.

Roste  počet  stálých  zákazníků,  kteří  využívají  tuto  službu
opakovaně každý měsíc minimálně jednou. Aktuálně činí jejich
podíl  25%.  Zajímavostí  je  také to,  že  sdílené vozy  využívají
především občané uvedených měst a podíl turistů je opravdu
zanedbatelný  (podíl  tuzemských  soukromých  osob  je  88% a
zbytek jsou většinou právnické osoby). Sdílené vozy mají své
využití  jak  v pracovní  dny,  tak  i  o  víkendech.  Podíl  výpůjček
v pracovní dny tvoří 70% průměrných týdenních výpůjček. Velký
podíl zákazníků (78%) patří také do věkové skupiny do 40 let.

Dva  z členů  AČC  již  také  nabízejí  73  čistě  elektrických
sdílených  vozů  převážně  značky  VW  e-Golf.  Pro  všechny
zájemce  tak  existuje  možnost  vypůjčit  si  kdykoliv  moderní
elektromobil  a  poznat  jeho  vynikající  vlastnosti  především
v městském  provozu  a  vyzkoušet  stávající  možnosti  jeho
dobíjení. 

Zahraniční studie uvádějí,  že každý takto veřejně sdílený vůz
nahradí především v metropolích 10 až 15 vlastněných vozů.
Z tohoto pohledu je stávajících 760 vozů převážně v Praze a v
Brně  teprve  začátek  nové  éry  mobility.  Pro  další  rozvoj  je
zapotřebí nejenom zvyšování počtu nabízených sdílených vozů,



rozmanitost  a  dostupnost  nabídky,  ale  např.  také  i  rozvoj
městské sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a v neposlední
řadě  i  ochota  zástupců  vedení  měst  k zavádění  postupných
legislativních  nástrojů  k omezování  provozu  starých,
neekologických automobilů především v širších centrech těchto
metropolí, uvádí Ing. Roman Filip, MBA, nově zvolený předseda
AČC.    

O  Asociaci  českého  carsharingu  (AČC)
AČC  vznikla  v  roce  2015  a  je  dobrovolným  profesním  a
zájmovým spolkem právnických osob,  které  se  věnují  tématu
sdílení  aut.  Impulsem  pro  vznik  asociace  byl  rychlý  růst
carsharingu, který vyžaduje společnou koordinaci při plánování
budoucích  kroků  a  jednání  s veřejnou  správou.  AČC  je
otevřeným  zájmovým  spolkem,  který  přijímá  všechny  další
zájemce,  kteří  splňují  vstupní  podmínky.
Web asociace: ceskycarsharing.cz
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